Generalforsamling i Foreningen Dyrlæger uden Grænser
tirsdag 6. marts 2018, kl. 18.30 i
Tranesalen, Vejledalen 27, kælderen, 2635 Ishøj
Deltagere:

Karen Hørmann, Formand
Mogens Ø. Hansen, Næstformand
Helene Schønberg, Bestyrelsesmedlem
Lonni Marquart, Bestyrelsesmedlem
Lars Bloch Sørensen
Anne-Marie Jensen
Julie Stephensen
Janne Rasmussen
Laila Fobian Danborg

Formanden åbnede generalforsamlingen ved at byde velkommen til de fremmødte.
1. Valg af dirigent
Lars Bloch Sørensen blev valgt til dirigent.
Herefter konstateredes det, at generalforsamlingen var korrekt varslet/indkaldt og dermed lovlig.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, ved formanden.
Det forgangne år har budt på både godt og knap så godt for vores forening.
På den absolut positive side vil jer allerførst fremhæve tildelingen af Henry Schein Award, som foreningens
næstformand, Mogens Hansen, fik tildelt ved Verdenskongressen for smådyrsdyrlæger i Bellacenteret september
2017. Prisen på 5000$ gav Mogens straks videre til Foreningen Dyrlæger uden Grænser ved prisfesten, og vi skylder
Mogens en stor tak!
Pengene har bestyrelsen øremærket til brug til et gadehundeprojekt vi selv organiserer, i lighed med projektet i
Thailand 2016.
Vores økonomi er også på anden vis forbedret væsentligt, idet det er lykkedes foreningens fundraiser Hanne Stajner
at tilvejebringe ca 100.000 kr til foreningens arbejde, og der skal lyde en stor tak til Hanne for hendes indsats. Vi
kommer dog ikke til at nyde godt af Hannes arbejde i bestyrelsen fremover, idet Hanne, sammen med Ole, er udtrådt
af bestyrelsen.
Ole har været ansvarlig for en anden succes: indsamlingsbøtter hos forskellige handlende, her har vi fået indsamlet
knap 20.000 kr i løbet af året.
Regnskabsmæssigt har året budt på private udfordringer for vores kasserer, og der har været kassereropgaver der
har ligget stillet i det forgangne år. Bestyrelsen er dog glad for, at det alligevel er lykkedes vores kasserer at lande et
regnskab til os.
Foreningen har hidtil anvendt et godt, men også lidt kompliceret regnskabssystem, Winkas. For at lette
regnskabsarbejdet, gøre det mere simpelt, og ikke mindst let tilgængeligt for bestyrelsen, er det besluttet at skifte til
Foreningsadministrator. Dette system har den store fordel at være meget enkelt at bruge, og det vil give bestyrelsen
mulighed for at overtage enkelte af kassereropgaverne hvis det bliver nødvendigt.
Foreningen har også fornyet sig på anden vis: Vi har skiftet navn til Foreningen Dyrlæger uden Grænser, vi er
undervejs med en ny hjemmeside, og vi har fået nyt logo!
På projektsiden har vi primært støttet vore gamle kendinge: Taweso, Kat Centre og Lise i Costa Rica.
Vi har fået ansøgninger om støtte fra forskellige organisationer rundt omkring i verden, og formand og næstformand
har researchet på disse organisationer, men der var desværre ingen af disse der levede op til foreningens krav om
bl.a ABC-arbejde.
Foreningen havde planlagt at deltage i en hundemarch i september, som næstformand Mogens Hansen havde
organiseret på Nordkystens Dyrehospital. Desværre var der ikke opbakning til projektet, og det blev derfor aflyst.
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle – firmaer, fonde og privatpersoner, der har ydet støtte til foreningens arbejde.
Jeres hjælp er meget nødvendig og højt værdsat!
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3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Regnskabet blev forelagt og godkendt.
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
§ 1: Navne på websites opdateres til www.dyrlægerudengrænser.dk og www.fdug.dk.
§2, stk 2: ”Herunder bl.a. via informationsmateriale til skolebørn, og samarbejde med Danske Skoler.” ændres til
”Herunder bl.a. via informationsmateriale til skolebørn i de berørte områder, og eventuelt samarbejde med
Danske Skoler.”
§5: Ombytning af punkterne 4 og 5.
§5: ”5. Fastlæggelse af budget og kontingent.” ændres til ”5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af
kontingent samt tillæg ved påkravsmeddelelse.”
§5: ”Forslag fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt
tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 20 dage før generalforsamlingen afholdes.” ændres til ”Forslag
fra medlemmer, eller sager, der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt
tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.”
§5: ”Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.” ændres til ”Dirigenten må ikke være
bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. Ved manglende medlemsfremmøde kan
der vælges en dirigent fra bestyrelsen.”
§7: ”Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden 30 dage med mindst 30 dages varsel til en
ekstraordinær generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til de mødendes antal kan tages gyldig beslutning,
såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.” – Punktet fjernes helt.
Alle ovenstående punkter blev enstemmigt vedtaget!
5. Fastlæggelse af budget, kontingent
Vi forventer i det store hele indtægter på samme niveau som 2017. Kontingent uændret, 200 kr. pr. år.
Budget blev godkendt og vedtaget.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand: Karen Hørmann – genvalgt
Bestyrelsesmedlem: Anne-Marie Jensen – nyvalgt
Julie Stephensen – nyvalgt
Bestyrelsesmedlem: Laila Fobian Danborg – nyvalgt
7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Janne Rasmussen – nyvalgt
Lars Bloch Sørensen - nyvalgt
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Registreret revisor benyttes.
9. Eventuelt
Intet under dette punkt.
Formanden takkede de fremmødte for god ro og orden, og generalforsamlingen afsluttedes.

2

